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 Извршни  Одбор  (у даљем тексту ИО), Спортског  ауто  и  картинг  савеза  Србије,  на  својој  
седници  одржаној  дана 15.12.2021. године доноси: 
 

Д О Д А Т А К  П Р А В И Л Н И К A  О  Н О В Ч А Н И М  И  Д И С Ц И П Л И Н С К И М  
К А З Н А М А  У  

А У Т О  И  К А Р Т И Н Г  С П О Р Т У  
С П О Р Т С К О Г  А У Т О  И  К А Р Т И Н Г  С А В Е З А  С Р Б И Ј Е  

 
ДИСЦИПЛИНА КРУЖНЕ И БРДСКЕ ТРКЕ 

 За кршење правила и прописа возачи могу бити санкционисани од стране директора такмичења 
и/или Спортске комисије. 

 Казне су следеће: 

1. Возач неће  бити примљен на такмичење у случају: 
1.1. недостатка докумената на верификацији, 
1.2. неплаћене раније изречене казне, 
1.3. да је возач под дејством алкохола или опојних средстава, 
1.4. да се возач не појави лично на верификацији, 
1.5. недостатка рекламе Савеза на ветробранском стаклу, 
1.6. да пријављено возило није у складу са прописима, 
1.7. неплаћање уписнине, 
1.8. недостатак  Хомологације или  Техничке књижице, 
1.9. да возило није усклађено са свим сигурносним и безбедносним прописима 
1.10. да возило није усклађено са Техничком документацијом, 
1.11. непрописно постављени стартни бројеви и/или обележја или долазак без бројева и/или 

обележја 
1.12. кашњење на верификацију или технички пријем више oд 60 минута 

 
2. Новчана казна се изриче возачим по одлуци директора за: 

2.1. кашњење на верификацију или технички пријем до 60 минута 5.000,00 дин 
2.2. непотпун образац пријаве      3.000,00 дин 
2.3. ванредни технички пријем за возила која су уз одобрење Директора такмичења 

напустила сервисно паркиште      3.000,00 дин 
2.4. кашњење на састанак са возачима     5.000,00 дин 
2.5. недолазак на састанак са возачима     10.000,00 дин 
2.6. возачи који напусте сервисно паркиште, после одустајања, а без дозволе Директора 

такмичења        10.000,00 дин 
2.7. возач који се  не појави или  се  појави на  додели пехара без прописане опреме као и 

ако непрописно користи возачки комбинезон    20.000,00 дин  
2.8. одбијање ношења реклама организатора    35.000,00 дин  
2.9. недостатак простирке испод возила     10.000,00 дин 
2.10. прљање простора у сервисном паркишту    15.000,00 дин 

 
3. По одлуци Спортске комисије возач ће бити искључен са такмичења у случају: 

3.1. да не дође у предстартни простор 3 минута после старта последњег возила из његове 
класе (само за брдске трке) 

3.2. одбија да стартује 
3.3. неовлашћеног напуштања сервисног или затвореног паркишта, 
3.4. присуства других лица у возилу за време такмичења, осим приликом техничког 

пријема, предстарту или сервисном паркишту 
3.5. присуство возача са такмичарским возилом на стази, од техничког пријема до тренинга, 

као и између тренинга и трке. 



САКСС                                                             Додатак правилника о правима, дужностима и раду судија у ауто и картинг спорту 
 

страна 2 од 7 
 

3.6. недоласка у затворено паркиште на крају такмичења, 
3.7. примања недозвољене помоћи на местима и на начин који није дозвољен, 
3.8. недостатка безбедносне опреме возача (кацига, рукавице, комбинезон и сл.) у току 

вожње тренинга или трке, 
3.9. неодласка на мерење масе возила по завршеној трци, 
3.10. присуство члана/ова тима на мерењу масе возила након завршене трке 
3.11. вожње у смеру супротном од прописаног, 
3.12. недозвољене поправке на возилу или било какав прекршај правила затвореног 

паркишта у периоду кад возило подлеже одредбама затвореног паркишта, 
3.13. невезивања или непрописног везивања појаса за време тренинга или трке. 

 
4. По одлуци Спортске комисије возачу се изричу новчане казне за: 

4.1. непрописно  коришћење  сигурносне  опреме  за  возаче  5.000,00 дин 
4.2. кашњење у предстартни простор (за брдске трке до времена одређеног тачком 3.1,за 

кружне трке у односу на заказано време)    5.000,00 дин 
4.3. недозвољено грејање пнеуматика (када је то забрањено)  5.000,00 дин 
4.4. недовољно растојање иза SAFETY CAR-a  (само за кружне трке) 5.000,00 дин 
4.5. прекорачење брзине у сервисном паркишту и боксу: 

• до 10 km/h         10.000,00 дин 
• од 10 до 30 km/h       15.000,00 дин 
• преко 30 km/h        25.000,00 дин 

4.6. погрешан старт - превремени старт      5.000,00 дин 
4.7. старт који је уследио 5 секунди после датог знака за старт  5.000,00 дин 
4.8. повреде одредаба спортских правилника, преступи на такмичењу који немају 

озбиљније последице на сам ток такмичења, као и кршење норми спортског понашања  
мањег  обима  и  ометање  других  возача  или  судија  за  време обављања постављених 
задатака         36.000,00 дин 

4.9. непоштовања плаве и беле заставе на стази    15.000,00 дин 
 

5. Временска казна Stop & Go, a изриче се возачима за: 
5.1. гажење линије стартног места или не постављање у исто Stop&Go или  (Т+10 сек) 
5.2. кретање пре стартног знака на старту трке   Stop&Go или (Т+30 сек) 
5.3. губитак стартног места својом грешком у кругу формацијском кругу па се пробијао на 

своју стартну позицију      Stop&Go или   (Т+30 сек) 
 

6. Временска казна Stop & Go и новчана казна, a изриче се возачима за: 
6.1. непоштовање непомичне жуте заставе или жуто-црвене заставе   

     Stop 30 сек&Go или  (Т+90 сек)+50.000,00 дин 
6.2. претицање   пре   преласка   стартно-циљне линије у случају старта иза    

SAFETY CAR-a    Stop 10 сек&Go или  (Т+60 сек)+30.000,00 дин 
6.3. проузроковање  инцидента  у  којем  је  један или више  возача  променило  своје  

тренутне позиције    Stop 10 сек&Go или  (Т+30 сек)+25.000,00 дин 
  

 ППППППППП ППППП Stop & Go (ППППП 5 П 6) ПП ПППППП ПППП ПП ПППППП ПППП. ПП ПППППП ПППП ПП 
ПППППППП ППППППППП ППППППП ПП ППППП П+10 ППП. ППППППП ППППП ПППППП ПППП. 

7. Брисање из пласмана и новчана казна се изриче возачима за: 
7.1. недозвољене преправке возила, које утичу на перформансе:  
7.1.1. недозвољене преправке возила незнатног обима које утичу на његове перформансе, и 

то су: црево одушка није у функцији, недостатак и/или неисправан филтер за ваздух,  
маса или висина возила испод дозвољене, траг точкова и габарити возила преко 
дозвољеног, неисправан алтернатор, преносни однос мењача у 5. степену преноса, неки од 
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елемената вешања, кочиони систем, неодговарајући пнеуметици, неисправан издувни 
систем и слично        20.000,00дин 
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка мањег обима)   

7.1.2. преправке мањег обима, и то: више преправки незнатног обима, неисправан степен 
компресије и елементи мотора, одступање у задатим мерама и повећана радна запремина 
мотора до 2%, преносни однос у мењачу у једном од степена преноса (изузимајући I 
степен) и слично         25.000,00дин   
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка средњег обима) 

7.1.3. преправке средњег обима, и то: више преправки мањег обима, нехомологовани 
преносни односи у мењачу, нехомологован диференцијал, блокада диференцијала (ако то 
није дозвољено), одступање у задатим мерама, мањом радном запремином од минимално 
прописане и повећана радна запремина мотора до 5% и слично   30.000,00дин 
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка већег oбима)     

7.1.4. преправке већег обима, и то: више преправки средњег обима, одступање у задатим 
мерама и повећана радна запремина мотора више од 5%    40.000,00дин 

7.1.5. Забрана учествовања на такмичењима у трајању од 12 месеци, брисање из пласмана и 
новчана казна изриче се возачима од стране Техничког комесара који  не омогуће проверу 
возила и/или на било који други начин онемогуће контролу возила  60.000,00дин 

  
 ПППППППП ППППППППП ПППППППП ППППП, ППП ПППППППППППП ПППП ПППППППП ПП ПППППП 
ППППППППП ППППППППП ППП ПППППП 7.1 (7.1.1-7.1.5) ППППППППП ПП ПП ПППППП ПП ПППППППП ПП ППППП I 
П II. ПП ПППППП ППППППП ППППП ПППППППП ПППППП ПП ППППППППП ПП 50 %. ПП ПППППП ППП-П ПППП ПППП 
ПП ППППППП ПП 50 %.  
 

7.2. који несмотреном вожњом изазове инцидент у којем је један или више возача 
променило своје тренутне позиције, а последица инцидента је немогућност настављања 
вожње (одустајања) једног или више возача (само за кружне трке) 36.000,00 дин 

7.3. друго понављање истог или сличног прекршаја   60.000,00 дин 
7.4. изазивање инцидента са тежим последицама     45.000,00 дин 
7.5. непоштовање жуте заставе код употребе махањем и/или удвајањем исте  

         60.000,00 дин 
7.6. непоштовање црвене заставе       70.000,00 дин 
7.7. који  не  приступи  мерењу  масе  возила  и/или  на  било  који  други  начин онемогуће 

контролу масе возила        25.000,00 дин 
7.8. Присуство било ког другог лица осим возача у возилу  15.000,00 дин 
7.9. Кретање у супротном смеру од смера вожње    70.000,00 дин 
7.10. Присуство алкохола већег од 0.0؉     70.000,00 дин 

 
8. Казне које се изричу у случају понављања техничког прекршаја - Уколико се на возилу у току 

такмичарске сезоне код истог возача по налазу Техничке комисије и/или Техничког комесара 
поново констатује било који технички прекршај обухваћен овим чланом, возачу се за 
установљену преправку изриче временска и новчана казна и то за: 

 а) прво понављање увећана за  50% 
 б) друго понављање увећанa за 100% 
 в) треће понављање   аутоматско покретање дисциплинског поступка 
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ДИСЦИПЛИНА РЕЛИ 

 Казне су следеће: 

9. Возач и/или сувозач (возач 1 и/или возач 2) неће  бити примљен на такмичење у случају: 
9.1.  недостатка докумената на верификацији, 
9.2.  неплаћене раније изречене казне, 
9.3.  да је возач под дејством алкохола или опојних средстава, 
9.4.  да се возач не појави лично на верификацији, 
9.5.  недостатак ознака СОС/ОК и/или сигурносног троугла,  
9.6.  недостатка рекламе Савеза на ветробранском стаклу, 
9.7.  да пријављено возило није у складу са саобраћајним и спортским прописима, 
9.8.  неплаћање уписнине, 
9.9.  недостатак  Хомологације или  Техничке књижице, 
9.10. да возило није усклађено са свим сигурносним и безбедносним прописима 
9.11. да возило није усклађено са Техничком документацијом, 
9.12. непрописно постављени стартни бројеви и/или обележја или долазак без бројева 

 и/или обележја 
9.13. кашњење на верификацију или технички пријем више од 60 минута 

 
10. Новчана казна се изриче возачим по одлуци директора за: 

10.1. кашњење на верификацију или технички пријем до 60 минута 5.000,00 дин 
10.2. непотпун образац пријаве      3.000,00 дин 
10.3. кашњење на састанак са возачима     5.000,00 дин 
10.4. недолазак на састанак са возачима     10.000,00 дин 
10.5. недолазак на церемонијални старт     15.000,00 дин 
10.6. возач који се  не појави или  се  појави на  додели пехара без прописане опреме као и 

ако непрописно користи возачки комбинезон    20.000,00 дин  
10.7. одбијање ношења реклама организатора    35.000,00 дин  
10.8. недостатак простирке испод возила     10.000,00 дин 
10.9. прљање простора у сервисном паркишту    15.000,00 дин 

 
11. По одлуци Спортске комисије возач ће бити искључен са такмичења у случају: 

11.1. уколико се у возилу у у току етапе (везног сектора) и/или на старту специјалног испита 
не налазе оба члана посаде или посаду чине лица која нису пријављена на такмичење у 
оквиру те посаде, (дозвољено је присуство других лица само на техничком пријему и у 
сервисном паркишту), 

11.2. уколико се посада појави на старту такмичења или старту етапе са закашњењем већем 
од 15 минута, 

11.3. уколико посада има кашњење веће од 15 минута, у односу на дату сатницу, између 
било које две временске контроле или укупно на крају једног дана или закашњење веће 
од 30 минута укупно на такмичењу, 

11.4. одбија да стартује на специјалном испиту, 
11.5. напуштања једног члана посаде или присуство трећих лица у возилу, 
11.6. неовлашћеног напуштања сервисног и/или затвореног паркишта 
11.7. присуство возача са такмичарским возилом на стази, од техничког пријема до циља 

такмичења осим у току, сатницом, одређених специјалних испита, 
11.8. недоласка у затворено паркиште на крају дана или такмичења, 
11.9. непридржавање итинерера 
11.10. непридржавање путне књиге 
11.11. у случају било какве преправке у временској карти која није верификована од стране 

судија, 
11.12. недостатка обе рели таблице и/или оба стартна броја 
11.13. недостатка овере пролазне и/или временске конторле 
11.14. губитка временске карте 
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11.15. трећег саобраћајног прекршаја у току такмичења, 
11.16. уласка у зону временске  и/или пролазне конторле у смеру супротном од прописаног, 

проласка кроз контролно место без заустављања или непрописног уласка у исто 
контролно место, 

11.17. недостатка било ког дела сигурносне опреме у току вожње специјалног испита, 
11.18. неодласка на мерење масе возила по завршеној трци, 
11.19. недостатак уписаног времена на старту специјалног испита грешком посаде, 
11.20. Недозвољене поправке на возилу, доливање горива на недозвољеном месту или било 

какав прекршај правила Затвореног паркишта у периоду када возило подлеже 
одредбама Затвореног паркишта 

11.21. примања недозвољене помоћи од стране било ког лица на местима и начин који није 
дозвољен, 

11.22. одузимања возачке дозволе у току такмичења 
11.23. Одбијања наредбе органа Саобраћајне полиције да се посада заустави  
11.24. задржавање на старту специјалног испита, после датог знака за старт, дуже од 20 

секунди, 
11.25. Присуства алкохола и/или наркотика у организму, 
11.26. не напуштање Временске контроле у регуларном минуту 
11.27. недозвољене поправке на возилу или било какав прекршај правила затвореног 

паркишта у периоду кад возило подлеже одредбама затвореног паркишта, 
11.28. невезивање или непрописно везивање појаса у току вожње специјалног испита 

 
12. По одлуци Спортске комисије возачу се изричу новчане казне за: 

12.1. Недостатак једне рели таблице или стартног броја   5.000,00 дин 
12.2. Недостатак имена и презимена члана посаде    5.000,00 дин  
12.3. Сваку прекривену регистарску таблицу возила    5.000,00 дин 
12.4. Не прописно коришћење сигурносне опреме за возаче (кацига, возачки комбинезон, 

опрема испод комбинезона, рукавице и слично)   5.000,00 дин 
12.5. Први саобраћајни прекршај у току такмичења   5.000,00 дин 
12.6. Повреде одредаба Спортских правилника, преступи на такмичењу који немају 

озбиљније последице на сам ток такмичења, као и кршење норми спортског 
понашања мањег обима, као што су свађа, псовање и претње другим учесницима на 
такмичењу (возачима или судијама) и ометање других возача или  
судија         36.000,00 дин 

12.7. Недолазак на Церемонијални старт     20.000,00 дин 
12.8. Неизвођење Испита спретности     10.000,00 дин 
12.9. Недостатак простирке испод возила     10.000,00 дин 
12.10. Прљање простора у Сервисном паркишту    10.000,00 дин 
12.11. У случају одустајања на Специјалном испиту, непоказивање ознаке СОС/ОК, не 

постављање сигурносног троугла, и не обавештавања Директора о  
разлогу одустајања       5.000,00 дин 

12.12. Прекорачење брзине у Сервисном паркишту, Зони за снабдевање горивом и за време 
организованог упознавања стазе, 

• до 10 km/h       10.000,00 дин 
• oд 11 до 20 km/h      20.000,00 дин 
• више 21 km/h       40.000,00 дин 

12.13. Возачима којима су изазвали инцидент са тежим последица  40.000,00 дин 
 

13. Временске казне се изричу возачима за: 
13.1. сваку секунду утрошену на специјалном испиту    1 сек 
13.2. сваки минут кашњења у временској контроли или погрешан - превремени старт на 

Специјалном испиту    
• први прекршај          10 сек 
• други прекршај        1 мин 
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• трећи прекршај        3 мин 
13.3. Рад у затвореном паркишту (замена појаса, халона и сл.), по минуту    10сек 
13.4. Сваки минут ранијег уласка у Временску контролу    1 мин 
13.5. Сваки минут или део минута употребљен за замену ветробрана у Затвореном паркишту, 

после времена предвиђеног за старт      1 мин 
13.6. Сваки минут за кашњење на старт Специјалног испита   1 мин 
13.7. Незаустављање код знака Стоп ради уписивања времена   5 мин 
13.8. Други саобраћајни прекршај у току такмичења    5 мин 
13.9. За сваки неодвезени Специјални испит (правило Ре-старта)   10 мин 

 
14. Брисање из пласмана и новчана казна се изриче возачима за: 

14.1. недозвољене преправке возила, које утичу на перформансе:  
14.1.1. недозвољене преправке возила незнатног обима које утичу на његове перформансе, и 

то су: црево одушка није у функцији, недостатак и/или неисправан филтер за ваздух, маса 
или висина возила испод дозвољене, траг точкова и габарити возила преко дозвољеног, 
неисправан алтернатор, преносни однос мењача у      5. степену преноса, неки од 
елемената вешања, кочиони систем, неодговарајући пнеуметици, неисправан издувни 
систем и слично        20.000,00дин 
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка мањег обима)   

14.1.2. преправке мањег обима, и то: више преправки незнатног обима, неисправан степен 
компресије и елементи мотора, одступање у задатим мерама и повећана радна запремина 
мотора до 2%, преносни однос у мењачу у једном од степена преноса (изузимајући I 
степен) и слично         25.000,00дин   
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка средњег обима) 

14.1.3. преправке средњег обима, и то: више преправки мањег обима, нехомологовани 
преносни односи у мењачу, нехомологован диференцијал, блокада диференцијала (ако то 
није дозвољено), одступање у задатим мерама, мањом радном запремином од минимално 
прописане и повећана радна запремина мотора до 5%  и слично   30.000,00дин 
(само у случају једног техничког прекршаја, више прекршаја се санкционише као 
преправка већег oбима)     

14.1.4. преправке већег обима, и то: више преправки средњег обима, одступање у задатим 
мерама и повећана радна запремина мотора више од 5%    40.000,00дин 

14.1.5. Забрана учествовања на такмичењима у трајању од 12 месеци, брисање из пласмана и 
новчана казна изриче се возачима од стране Техничког комесара који  не омогуће проверу 
возила и/или на било који други начин онемогуће контролу возила  60.000,00дин 

  
 ПППППППП ППППППППП ПППППППП ППППП, ППП ПППППППППППП ПППП ПППППППП ПП ПППППП 
ППППППППП ППППППППП ППП ПППППП 14.1 (14.1.1-14.1.5) ППППППППП ПП ПП ПППППП ПП ПППППППП ПП 
ППППП I П II П 3. ПП ПППППП ППППППП ППППП ПППППППП ПППППП ПП ППППППППП ПП 50 %. ПП ПППППП ППП-П 
ПППП ПП ППППППП ПП 50 %.  
 

14.2. друго понављање истог или сличног прекршаја   60.000,00 дин 
14.3. изазивање инцидента са тежим последицама     30.000,00 дин 
14.4. непоштовање црвене заставе       70.000,00 дин 
14.5. који  не  приступи  мерењу  масе  возила  и/или  на  било  који  други  начин онемогуће 

контролу масе возила        25.000,00 дин 
14.6. Кретање у супротном смеру од смера вожње    70.000,00 дин 
14.7. Присуство алкохола већег од 0.0؉     70.000,00 дин 

 
15. Казне које се изричу у случају понављања техничког прекршаја - Уколико се на возилу у току 

такмичарске сезоне код истог возача по налазу Техничке комисије и/или Техничког комесара 
поново констатује било који технички прекршај обухваћен овим чланом, возачу се за 
установљену преправку изриче временска и новчана казна и то за: 
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 а) прво понављање увећана за        50% 
 б) друго понављање увећанa за      100% 
 в) треће понављање   аутоматско покретање дисциплинског поступка 
 
 Сви прекршаји морају да се констатују и упишу, од стране судија, у записник уз истовремено 
обавештавање Директора такмичења. 
 Спортска комисија, сама или на предлог Директора такмичења, може донети одлуку о било 
којој тачки прописане Додатком овог правилника, а може изрећи казне у складу са критеријумима 
чланова правилника на основу којих се организује такмичење. 
 Све казне на самом такмичењу које изрекне Директор такмичења и Спортска комисија морају 
бити објављене у Привременим резултатима такмичења. 
 Све изречене казне се морају унети у записник са седнице Спортске комисије. 
 Председник Спортске комисије је обавезан да у року од 48 сати по завршеном такмичењу 
писано извести Савез о изреченим и наплаћеним новчним казнама на такмичењу.  Савез је обавезан 
да о свим евентуално изреченим казнама возачима других Националних савеза извести Национални 
савез који је издао дозволу за учешће. У случају изрицања новчане казне она може бити плаћена у току 
такмичења. У случају неплаћања на такмичењу, новчане казне морају бити плаћене на рачун Савеза 
након добијеног обавештења, а најкасније до верификације наредног такмичења. У случају да 
кажњени возач не плати изречену новчану казну, исту је дужан да плати клуб за који возач наступа, у 
противном сви возачи из клуба не могу учествовати на наредним такмичењима до измирења изречене 
казне. 
 Ако се контролом на такмичењу утврди да постоји присуство алкохола код неког од 
контролисаних судија, судија ће бити удаљен са такмичења и против њега поднета дисциплинска 
пријава. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Право тумачења одредаба овог Додатка има  Извршни одбор Спортског ауто и картинг савеза 
Србије. 
 Овај Додатак ступа на снагу даном његовог доношења и важи до доношења новог. 
 
 
 
             Спортски ауто  и картинг савез Србије 
         Председник Извршног одбора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


